
REGULAMIN UMIESZCZANIA ZGŁOSZEŃ W KALENDARIUM 
 

Uprzejmie informujemy, że do kalendarium przyjmujemy zgłoszenia imprez naukowych 

i szkoleniowych według schematu:  

− nazwa imprezy 

− termin, miejsce 

Dodatkowo winny być podane informacje szczegółowe o imprezie w formie załączonego 

pliku (word) albo odnośnika do odpowiedniej strony internetowej.  

W informacjach szczegółowych należy podać: 

− nazwę organizatora 

− nazwisko kierownika naukowego 

− temat 

− termin i miejsce imprezy 

− program pełny (tytuły wykładów i nazwiska wykładowców) lub ramowy 

(najpóźniej   

− miesiąc przed imprezą winien być uzupełniony do programu pełnego) 

− sposób zgłaszania uczestnictwa (najlepiej formularz zgłoszenia) 

− informację o tym czy impreza jest bezpłatna czy też obowiązuje opłata za 

uczestnictwo   

− (informacja o opłatach) 

 

Bez informacji szczegółowych jak powyżej, imprezy nie będą przyjmowane do 

umieszczenia w kalendarium. 

 

Umieszczanie informacji w „Kalendarium” o imprezach organizowanych przez PLTR, 

uczelnie medyczne, CMKP czy też o imprezach, w których udział jest bezpłatny nie 

wymaga opłat. W przypadku pozostałych imprez organizator jest zobowiązany do 

wniesienia opłaty w wysokości 1000 zł na konto: Polskie Lekarskie Towarzystwo 

Radiologiczne  04 1160 2202 0000 0000 2831 7069).    

W celu uzyskania rachunku należy skontaktować się ze skarbnikiem PLTR (e-mail: 
skarbnik.pltr@gmail.com ).   
 

http://www.polradiologia.org/polish/strukt/mailto;skarbnik.pltr@gmail.com


Zwracamy uwagę, że jeżeli organizator reklamuje na tej samej stronie www inne 

imprezy z dziedziny radiologii-diagnostyki obrazowej, opłata wynosi odpowiednio 

wielokrotność (tyle ile imprez radiologicznych) 1000 zł. 

 

 

Organizatorzy, którzy wyrażą chęć realizacji imprez pod patronatem PLTR(wpisanie 

na stronie www.polradiologia.org/kalendarium nie jest równoznaczne z patronatem 

PLTR) winni zgłosić formalny wniosek do Komisji Szkoleń PLTR (kursy, szkolenia) lub 

Komisji Nauki PLTR (zjazdy, konferencje) o akceptację (adresy e-mailowe 

przewodniczących komisji dostępne na www.polradiologia.org  /  PLTR). 

 

Ze względu na fakt, że logo PLTR jest znakiem chronionym, jego używanie również 

wymaga osobnej zgody Towarzystwa, niezależnie od wyżej wymienionych procedur. Po 

zasięgnięciu opinii odpowiedniej Komisji ostateczna zgodę wyraża ZG PLTR. Koszt 

możliwości jednorazowego wykorzystania logo PLTR w czasie określonej imprezy 

wynosi 5000 zł. 

 

Redakcja www.polradiologia.org lub Zarząd Główny PLTR rezerwuje prawo odmowy 

umieszczenia informacji reklamującej określoną imprezę. 

 

http://www.polradiologia.org/

